GEMEENTERAAD van 29 JUNI 2011
Aanwezig M.M.: Jan Stevens, burgemeester,
Filiep De Vos, Marc Debie, Magda Deprez, Rik Buyse, Guido Callewaert (voorzitter
OCMW), schepenen
Georges Lambrecht, Mia Deloddere-Eeckhout, Hilde Debommarez-Vermeulen, Isabelle
Decrans-Mervillie, Filip Dinneweth, Gaby Benoit, Carlos Verbrugghe (voorzitter raad), Geert
Devrieze, Sandra Devos-Vanwonterghem, Andre Naessens, Cecile Vanhoutte, Paul De
Blanck, Muylaert-Abid Rachida, gemeenteraadsleden
en Bruno Debrabandere, gemeentesecretaris.
OPENBARE ZITTING
1. Goedkeuren verslag vorige vergadering - openbare zitting.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
CD&V/N-VA-fractie en WDV-fractie: goedgekeurd met 18 ja-stemmen
Vlaams Belang-fractie: 1 neen-stem

2. Uitbreiding toepassing van gemeentelijke administratieve sancties op lokaal niveau.
De gemeenteraad keurde op 27 oktober 2010 het vernieuwde Algemeen Politiereglement
goed, geldig op arrondissementeel en zonaal niveau.
Dit vernieuwde Algemeen Politiereglement vervangt het algemeen politiereglement van 16
juli 1991, met inbegrip van alle latere wijzigingen en aanvullingen doch met uitzondering van
de bepalingen die uitsluitend voor de gemeente gelden (lokaal niveau).
Bijgevolg werd een algemene toepassing van gemeentelijke administratieve sancties mogelijk
gemaakt op arrondissementeel en zonaal niveau, doch nog niet op uitsluitend lokaal niveau.
Nochtans is het opportuun om ook op lokaal niveau, vb. op het domein Hernieuwenburg te
Wielsbeke, op het domein Leieland te Ooigem of op het Kraaienhof te Sint-Baafs-Vijve,
openbare overlast te beteugelen met gemeentelijke administratieve sancties (zoals ook reeds
gebeurde bij de vaststelling van de lokale politieverordening op de begraafplaatsen, GR 24
maart 2011).
Daarom wordt voorgesteld aan de gemeenteraad om de toepassing van de gemeentelijke
administratieve sancties uit te breiden naar alle vigerende reglementen en naar alle nietopgeheven bepalingen uit het algemeen politiereglement van 16 juli 1991, met inbegrip van
alle latere wijzigingen en aanvullingen.
De WDV-fractie vraagt of er nog altijd samengewerkt wordt met de gas-ambtenaar
van de stad Roeselare.
Antwoord: De vaststellingen met proces-verbaal gebeuren door de lokale politie van
de PZ MIDOW en worden overgemaakt naar de gas-ambtenaar van de stad
Roeselare.
CD&V/N-VA-fractie: goedgekeurd met 10 ja-stemmen
De WDV-fractie en de Vlaams Belang-fractie: 9 onthoudingen.

3. Goedkeuring: wijziging dienstreglement openbare bibliotheek Wielsbeke
Voorstel wijziging dienstreglement:
Wijzigingen:
1. Kostprijs beschadigde doosjes:
-aangepast aan de kostprijs van security-doosjes
2. Toevoeging materiaal: luisterboeken
-deelname aan het Daisy-project van de provincie; we ontvangen de luisterboeken
gratis van de Luisterpuntbibliotheek
3. Gratis ontlenen van cd’s:
4. Taalcursussen:
5. Toevoeging consolegames i.p.v. pc-games
De wijziging van het dienstreglement van de openbare bibliotheek Wielsbeke treedt in voege
op 1 juli 2011.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

4. Plaatsen camera's domein Hernieuwenburg.
Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen waarbij de
lastvoorwaarden goedgekeurd werden voor het plaatsen van camerabewaking voor diverse
gemeentelijke gebouwen, o.a. plaatsen van camera’s voor het gemeentehuis en voor het
Ravotterke;
Gelet dat voor het Ravotterke 2 camera’s kunnen komen, waarbij de parkeergelegenheden in
beeld kunnen gebracht worden;
Gelet dat voor het gemeentehuis 3 camera’s kunnen komen, hetzij 2 camera’s voor het
gemeentehuis en 1 camera thv het cultureel centrum, waarbij de parkeergelegenheden en de
ingang van het gemeentehuis kunnen in beeld gebracht worden;
Gelet dat deze tot doel hebben beschadigingen aan wagens en ander patrimonium en
fietsdiefstallen te voorkomen;
De gemeenteraad wordt voorgesteld een gunstig advies hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

5.

Operationele prezone (OPZ) - Overeenkomst tussen de burgemeesters van de gemeenten
van de hulpverleningszone West-Vlaanderen zone 3 omtrent de verlenging van de
operationele prezone.
De operationele prezone Zuid-West-Vlaanderen, bestaande uit 14 steden en gemeenten met
12 operationele brandweerkorpsen, hebben in oktober 2010 een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend met de minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom (gemeenteraad 29
september 2010). Deze overeenkomst gold tot 31 december 2010.
De minister van binnenlandse zaken Annemie Turtelboom kondigde in februari 2011 de
verlenging van de operationele prezones aan zodat ook voor de operationele prezone Zuid-

West-Vlaanderen opnieuw een overeenkomst diende te worden onderhandeld met de FOD
Binnenlandse Zaken.
De aldus onderhandelde ontwerpovereenkomst (ter inzage gevoegd aan het dossier) werd op
27 mei 2011 bekrachtigd door de prezonale raad en wordt thans voorgelegd aan de
gemeenteraad van Wielsbeke ter goedkeuring.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

6. CANVAS GBNIP (gemeentelijke bijzondere nood- en interventieplannen)
In navolging van het KB van 16 februari 2006 (B.S. van 15 maart 2006) werd het canvas
Gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan voor de gemeente Wielsbeke opgesteld en
geactualiseerd in navolging van Afdeling II – Art. 27 en Art. 29; §2 - 1° van het voornoemde
KB.
De Ministeriële omzendbrief NPU-1 betreffende nood- en interventieplannen van 26 oktober
2006 – beschrijft in haar “Toepassingsgebied” dat elk GBNIP moet aanvaard worden door
de gemeenteraad en ter goedkeuring moet voorgelegd worden aan de provinciegouverneur.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring aan het voorgelegde canvas
“Gemeentelijk Bijzonder Nood- en Interventieplan gemeente Wielsbeke” versie 24 mei 2011
te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

7. Tussentijdse evaluatie sportbeleidsplan 2008-2013.
Het Sport voor Allen decreet verplicht de gemeenten om het sportbeleidsplan tussentijds te
evalueren na een periode van 3 jaar. De opmaak van de tussentijdse evaluatie is tot stand
gekomen in overleg met diverse stakeholders: de sportraad, de schepen van sport, de
gemeentesecretaris, de sportfunctionarissen en de sportdienst.
Op 11 april 2011 heeft de sportraad de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan 20082013 positief geadviseerd.
De gemeenteraad wordt voorgesteld zijn goedkeuring te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

8. Eandis: Kaderovereenkomst energiediensten voor lokale besturen (EDLB).
Onze gemeente Wielsbeke neemt voor de activiteit distributienetbeheer elektriciteit en gas
deel
aan de opdrachthoudende vereniging Gaselwest.
Eandis formuleert een aanbod om het gemeentebestuur te ondersteunen bij het energiebeheer
van de gebouwen en openbare verlichting, dat wordt beschreven en voorgelegd in latere
specifieke overeenkomsten. Deze overeenkomsten gelden in uitvoering van de bijgevoegde
kaderovereenkomst. De aanvaarding van de in de specifieke overeenkomsten geformuleerde
aanbod impliceert eveneens een beheersoverdracht.
De gemeenteraad wordt voorgesteld een gunstig advies hieraan te verlenen.
Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

9.

Kerkfabriek Sint-Brixius Wielsbeke/Ooigem - rekening 2010 - Kennisname van de
goedkeuring door dhr. Gouverneur.
Gelet op het besluit en opmerking van de gouverneur betreffende de goedkeuring van de
rekening over het dienstjaar 2010 van het kerkbestuur “Sint-Brixius” van 3 juni 2011, per
brief verstuurd op 6 juni 2011 onder de referentie DBS 2011-5274/FE - 2010/59/3/R,
ontvangen op 7 juni 2011, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

10. Kerkfabriek Sint-Laurentius Wielsbeke - rekening 2010 - Kennisname van de
goedkeuring door dhr. Gouverneur.
Gelet op het besluit en algemene opmerkingen van de gouverneur betreffende de goedkeuring
van de rekening over het dienstjaar 2010 van het kerkbestuur “Sint-Laurentius” van 3 juni
2011, per brief verstuurd op 6 juni 2011 onder de referentie DBS 2011-5653/FE2010/59/02/R, ontvangen op 7 juni 2011, die ter kennis wordt gebracht aan de gemeenteraad.
Waarvan kennisname.

